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Acta de la Sessió 4   -   Consell d’Adolescents de  Castellar del Vallès  

            M A I G  2 0 19  

Qui? 

- Representants dels Adolescents de Castellar del Vallès (CA) (7 persones) 

- Regidora de l’Ajuntament  

- Urbanins : Marc i Bernat 

Quan i on? 

- Dijous 30 de maig de 2019, de 17.30h a 19.00h a la sala de Plens de Ca l'Alberola 

Què?                     * Mentre anem arribant, anotem les propostes per Castellar, nostres o dels companys/es. 

Temps Activitat 

17.30 

18.00 

Benvinguda i mapa social *activitat conjunta *1 

La diana de les entitats: de quines entitats formem part els joves de Castellar? 

Quines són les entitats que trobeu més importants i que haurien d’estar més  

vinculades al Consell?                                                                                                               

Com podem arribar a aquestes entitats?                                                                                  [ronda] 

- Fer enquestes per arribar a aquestes entitats? 

- Altres opcions ... 

18.00 

18.30 

Representativitat *activitat conjunta *2 

Parlem dels joves que haurien de representar el Consell, diferents possibilitats:                    [ronda] 

- Proporció d’alumnes per centre educatiu 

- Proporció d’alumnes per centre educatiu + representació de jove per entitat 

- Convocatòria oberta (qualsevol jove pot presentar-se) 

- Sorteig (aleatòriament es demana als diferents joves qui vol formar-ne part)  

- Barreja de les opcions anteriors: una part proporcional a alumnes que 

representen a cada centre educatiu + algunes places de convocatòria oberta    
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18.30 

19.00 

Acabem de mirar els temes que han quedat pendents *activitat en grups reduïts *3 

 

Acta de final de curs / manifest 

Plantejar com es vol fer el curs S’acaba la redacció del manifest i es practica com es llegirà el dia 

de l’acta institucional amb l’alcalde 

 

Comunicació: instagram 

Decidir quina és la proposta final per gestionar l’instagram i fer-la arribar a l’Ajuntamnet. 

 

Comunicació: ràdio 

Desencallar el tema de la ràdio, veure quines possibilitats es tenen. Decidir com es procedirà per 

arribar a gravar alguna cosa durant aquest any i deicidir com es gestionarà durant el curs vinent 

 

Logotip 

S’escull un encarregat que dinamitzi durant el mes de Juny a la persona que ha de fer els primers 

dissenys de logotip perquè a la sessió del juny es porti i es pugui valorar les diferents propostes. 

 

Convocatòria del dia 7 

Explicar una mica que es farà el dia 7 i decidir qui parla i presenta el Consell d’Adolescents. 

 

Gestió del reglament 

Recordar que s’està redactant i que se’ls passarà un esborrany abans de la propera sessió. 

 

Què hem parlat i decidit? 

Els Consellers i Conselleres hem anat arribant a la Sala de Plens, hem signat el full d’assistència i ens hem 

enganxat una etiqueta amb el nom. Es comenta que seria interessant anotar les propostes a l’entrada de la 

sala, al full pertinent, però no n’hi ha de noves. 

Hi ha dues persones que no reben correctament la informació a través del correu electrònic, i es pren nota 

per tal d’actualitzar les dades que tenim.  

Durant la sessió es treballaran tres qüestions centrals a través de dinàmiques de debat que tenim establertes 

i que consisteixen en fer una ronda d’opinió mentre el secretari o la secretària pren nota per fer un resum.  

Per altra banda, optem per una dinàmica tipus “diana d’entitats” per tal de fer un mapa social i jerarquitzar les 

entitats amb les quals es considera prioritari establir-hi relació.  

A més, tractem també de valorar quin sistema de representació hauria de tenir el Consell d’Adolescents cara 

el vinent curs.  

En darrer lloc, decidim treballar en grups petits per tal de tancar algunes temàtiques que teníem pendents de 

la passada sessió: 

- Logotip 

- Ràdio  

- Manifest 

- Instagram 
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Mapa Social d’Entitats  
A través de la dinàmica ‘Diana d’entitats’, construïm un mapa social per tal de prioritzar quines són les 

entitats que, per afinitat o interès, són susceptibles de tenir-hi més relació, almenys inicialment.  

La majoria de consellers i conselleres consideren que el Fòrum Jove és una entitat ben rellevant de 

Castellar i que cal estar-hi en contacte. Hi ha persones que valoren també l’interès que té l’Esplai 

Sargantana, els Diables de Castellar (ESBART) i el Gimnàs Kyokushin. Els sembla important, igualment, 

tenir en compte el Club de Bàsquet Castellar, el Ball de Bastons i l’FSC Secció Volei.  

Els nois i noies entenen que les millors maneres d’entrar en contacte amb aquestes entitats és cercant la 

proximitat via un contacte personal i directe abans que usar el correu electrònic (que consideren que és 

més lent). Creuen que val la pena cercar la manera de fer alguna trobada puntual, de presentació, amb 

les entitats cara el curs vinent. Valoren també que amb el Fòrum Jove es pot tenir una relació més 

intensa, on també hi hagi trobades per intercanviar idees o fer propostes conjuntes. 

A banda, creuen que el Consell d’Adolescents podria ser una bona eina per fer d’altaveu de l’activitat de 

totes elles, a banda d’altres tipus de col·laboracions que hi puguem fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representativitat al Consell d’Adolescents 

Enllaçat amb la dinàmica ‘Diana d’entitats’ i les reflexions que sorgeixen, fem un cercle per tractar com ha 

de ser la representació del jovent al si del Consell d’Adolescents. Ens ajudem, per això, d’unes imatges en 

les quals es poden observar alguns models prototípics que jugaven amb les següents variables: 

- Representació només d’alumnes dels centres educatius o bé representació també d’entitats o 

joves de Castellar del Vallès. 
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- Sistema d’elecció via convocatòria oberta, via sorteig, etc.  

 

La majoria de membres del Consell d’Adolescents no veuen clar el sistema d’elecció via sorteig, ja que 

consideren que és millor que qui ocupi un lloc al Consell sigui algú que en tingui ganes. S’inclinen per un 

model d’elecció que no depengui de l’atzar, sinó que prioritzi la voluntat de qui vol participar-hi.  

Entenen, per altra banda, que ha d’haver-hi més representació procedent dels centres educatius que no 

pas d’entitats. Creuen que les entitats tenen espais de participació propis. Tot i això, no veuen amb mals 

ulls que hi hagi participació de joves procedents d’entitats o bé que viuen a Castellar però estudien fora. 

Es parla que podria ser interessant que un 25% dels membres del Consell d’Adolescents siguin joves 

procedents d’entitats o bé que no estudiïn a Castellar.  

En darrer lloc, es demana que hi hagi l’oportunitat de seguir per a les persones que han començat aquest 

curs perquè s’entén que estem en una fase inicial, constitutiva, i que no s’ha pogut seguir durant tot el 

curs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancament de temàtiques pendents 
Dediquem un espai temporal de la sessió a tancar els temes que hem anat treballant en les passades 

sessions i que encara s’han de concretar.  

Endemés, es tracten diferents qüestions relatives a les cites vinents:  

- Trobada el dia 7 de juny, a les 18h, al Mirador (Sala de Valls Areny). Sorgeixen dues 

persones voluntàries per explicar què és el Consell d’Adolescents a l’acte que es farà 

juntament amb altres iniciatives per joves de la vila.  

- Anem a la ràdio el dia 12 de juny, a les 16h. Poden venir uns 4-5 consellers/es i la finalitat és 

parlar del Consell d’Adolescents, de la participació dels joves, de com ens impliquem a la 

ciutat.  

- Acte amb l’alcalde. No sabem encara el dia però és possible que sigui el 27 de juny, queda 

pendent de concretar.  

http://www.urbanins.cat/
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Comunicació Interna 
Encara que s’ha format el grup de Google a través del qual es pretenia que tots i totes poguéssim tenir 

contacte via correu electrònic, no resulta operatiu i es decideix deixar aquesta qüestió pel curs vinent.  

Per altra banda, es constata que els consellers i conselleres es comuniquen via Whatsapp, a través del 

grup comú que tenen.  

       Ràdio 

S’informa que hi ha una cita a la Ràdio pel dia 12 de juny, a les 16h., per intervenir al programa 

Connectats. Per això, es decideix fer un grup per preparar què volem comunicar a la Ràdio. Els temes de 

conversa són el Consell d’Adolescents, però també la participació juvenil a Castellar i la seva implicació 

en la dinàmica de la ciutat. El grup que treballa la intervenció a la Ràdio està format per l’Araceli, l’Anabel i 

la Jana.  

Una de les idees que hi ha és que poden referenciar-se en el manifest per tal d’orientar la intervenció a la 

Ràdio. A més, s’elabora un breu document amb alguns apunts sobre què es vol comunicar.  

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       Manifest  
En base a alguns elements que s’havien anat tractant, s’elabora un manifest breu que serveix de 

presentació del Consell d’Adolescents. El manifest remarca que els joves del Consell d’Adolescents volen 

millorar Castellar del Vallès a través del seu punt de vista, i afirma que, per això, cal que s’escolti la seva 

veu. 
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En relació a les propostes que es voldrien transmetre a l’alcalde quan es faci l’acte, es considera que se’n 

poden remarcar dues que van sortir a la passada sessió:  

- Millorar el transport públic Castellar-Sabadell i Castellar-Can Font (més freqüència). 

- És important un espai jove a Castellar que cobreixi les necessitats d’expressió i oci dels 

adolescents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Instagram i Web/Blog 

Pel que fa al compte d’Instagram, el grup que ho treballa estableix un sistema de funcionament que 

consistirà en el següent: tres persones s’encarregaran de gestionar el compte i cada tres mesos es farà 

rotació d’aquestes persones. Quan canviïn les persones encarregades de la gestió del compte, es 

considera que seria important fer un canvi de contrasenya perquè només la puguin saber les tres 

persones que gestionen el compte en cada moment.  

S’incorporaria el següent text a la ‘Biografia’: “Troba el teu espai a Castellar” 

El contingut estaria compost per fotos de trobades, celebracions i activitats. A més, serviria per anunciar 

els nous projectes i esdeveniments. Es preveu també fer enquestes, preguntes suggestives o qüestionaris 

per conèixer millor els adolescents de Castellar.  

http://www.urbanins.cat/
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No s’ha avançat en la idea de crear un web/blog, i es creu que es podria recuperar la idea cara el curs 

vinent. 

Logotip 
Parlem sobre el logotip perquè només tenim una proposta informal, d’una participant del Consell 

d’Adolescents, i no s’ha contactat amb algunes entitats que podrien donar-nos un cop de mà. Vam 

acordar fer nosaltres el logo, o alguna persona afí al CA. Es considera important tenir el logo, i per això, 

dues persones es proposen com a voluntàries per tal de portar esborranys de logotip per la vinent sessió 

(Araceli i Clàudia). 

Recordem, entre tots i totes, quines característiques havia de complir el nostre logotip:  

- Incloure les lletres CA o Consell d’Adolescents 

- Ha de ser reconeixible, identificable i comprensible 

- Fàcilment reproduïble  

- Ha de transmetre que els adolescents tenim veu i volem ser escoltats  

 

Per ara, aquest és l’esbós de logotip que va fer una consellera: 

http://www.urbanins.cat/
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Quins encàrrecs tenim? 

- Organització. 

 Llegir l’esborrany de reglament i l’esborrany de manual del CA. (Tots/es) 

 Recollir les propostes que sorgeixin i incentivar els companys/es a que us les exposin. (Tots/es) 

 Acabar de pensar quin sistema de representativitat del CA volem pel curs vinent. Hi ha alguna 

aportació més? (Tots/es) 

- Comunicació.   

 Manifest: Hi ha un esbós inicial, però potser es podria treballar més incorporant les propostes que 

es van comentar sobre transport públic i espai jove. (Comissió) 

 Ràdio: Assistir a cita del dia 12 de juny, a les 16h, per participar al programa Connectats. Hi ha tres 

persones del grup de treball sobre la ràdio que ho han treballat i que haurien d’assistir a la cita 

(Araceli, Anabel, Jana).   

 Instagram:  

Consultar als companys i companyes el nom de l’instagram. (Tots/es - companys/es) 

- Logotip. 

 Hi ha dues persones voluntàries per a dissenyar uns esborranys de logotip (Clàudia i Araceli) però 

estaria bé que hi hagués més participació (tots/es) 

 Pensar possibles lemes (Tots/es) 

 

http://www.urbanins.cat/


 
 
 

                                                                                                  

www.urbanins.cat   /   info@urbanins.cat    /   Laia Llonch    Marc Deu   Oriol Serra  

- Acte del dia 7 de juny.  

 Van sorgir dues persones com a voluntàries per anar-hi i, si es dona l’ocasió, explicar què és el 

CA. (Voluntaris/es) 

- Acte amb l’alcalde (pendent de concretar data)  

 Tots i totes hi esteu convocats i convocades, s’hauria de dur el manifest enllestit amb les propostes 

que vam parlar incorporades. (Comissió manifest) 

Com ho valorem? 

Al final de la sessió, hem expressat l’opinió en relació a la sessió, per tal que els dinamitzadors ho tinguin en 

compte. 
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